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RESUMO 
 
O artigo apreendesobre o processo de trabalho do Serviço 
Social na Saúde Mental, com base na experiência de estágio 
supervisionado vivenciada no CAPS II Leste de Teresina-PI. 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, onde se 
buscou analisar o cotidiano da referida instituição através de 
observações sistemáticas e analise bibliográfica e documental. 
Pode-se constatar que o Serviço Social no CAPS realiza um 
trabalho indispensável, pois é capaz de decifrar a realidade na 
perspectiva de efetivação dos direitos, a partir das demandas 
emergentes no cotidiano, mesmo diante das limitações executa 
suas ações de forma democrática na garantia dos direitos 
sociais das pessoas com transtorno mental. 
 
Palavras-chave: Saúde Mental. CAPS. Serviço Social. 
Estágio. 
 
ABSTRACT 
 
The article comprise the work processes of Social Work in 
Mental Health, based on the supervised training at 
Psychosocial Care Center - CAPS II on Eastern of Teresina - 
PI. This is a qualitative research objective was to analyze the 
daily life of the institution through systematic observations and 
analyze literature and documents. It can be seen that the Social 
Work in CAPS performs an indispensable work as it is able to 
decipher the reality of effective rights perspective, from the 
emerging demands in everyday life, despite the limitations 
performs its actions in a democratic way in ensuring the social 
rights of people with mental disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde mental aberto e 

comunitário introduzido no Brasil após as reivindicações ocorridas pela Reforma 

Psiquiátrica, considerado referência institucional na reabilitação psicossocial das pessoas 

com transtorno mental atualmente.  

 Desse modo, faz-se necessário analisara priori a relação da saúde mental com o 

Centro de Atenção Psicossocial e seu histórico de surgimento, assim como sua 

configuração enquanto componente da política no Brasil e no Piauí, por conseguinte, a 

caracterização e particularização do CAPS II Leste, para finalmente, analisar o cotidiano do 

assistente social na instituição, através da experiência de estágio supervisionado em 

Serviço Social. 

 O Centro de Atenção Psicossocial é um órgão gestor da política de saúde mental e 

dispõe de serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntico de atenção ao tratamento da 

pessoa com transtorno mental que atualmente éintegrado ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) e regulamentado pela Portaria nº 336/GM de 19 de fevereiro de 2001. 

 O Serviço Social na saúde mentalatua nas mais diversas expressões da questão 

social, considerando o preconceito, estigma e vulnerabilidade em que as pessoas com 

transtorno mental, usuárias do serviço vivenciam. Desse modo a categoria passou a compor 

a equipe multiprofissional dos CAPS a partir do advento das novas configurações que a 

Reforma Psiquiátrica deu a saúde mental no Brasil e, por sua vez, dentro desse campo está 

ancorada nos princípios do seu Código de Ética profissional e dos Parâmetros de Atuação 

na Política de Saúde (CFESS, 2010). 

 Sendo assim, o presente artigo visa analisar o trabalho do assistente social na 

saúde mental, especificamente no CAPS II Leste de Teresina, Piauí, a partir do olhar dos 

estagiários de Serviço Social da referida instituição. 

 

2 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE MENTAL 

 

 Com o advento da Reforma Psiquiátrica e o declínio do modelo de atenção e 

tratamento à pessoa com transtorno mental centrado no hospital psiquiátrico passa aganhar 

ênfase os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) voltados para organizar a rede de 

assistência e articular as condições para reinserir as pessoas com transtornos mentais 

severos e persistentes na sociedade (BRASIL, 2004). 



 
 
 
 
 

                 

 A Reforma Psiquiátrica emergiu no Brasil em 1978 a partir de um movimento feito 

por trabalhadores da saúde mental, no qual denunciaram maus tratos e irregularidades 

ocorridas nas instituições que eram responsáveis pelo tratamento das pessoas com 

transtorno mental. (PONTES,2014) 

 A realidade da assistência psiquiátrica no Piauí desenvolveu-se paralelamente ao 

contexto nacional. Centrado no modelo hospitalocêntrico, em 1907 foi criado o único hospital 

psiquiátrico público vinculado ao governo estadual, Hospital Areolino de Abreu e em 1954 foi 

inaugurado o Sanatório Meduna, que mesmo oferecendo serviços privados era conveniado 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ambos orientados por ações que atendessem usuários 

em situação de crise psiquiátrica, através de internação e centralização no médico e no 

medicamento. Seguindo o impulso dos movimentos reformistas, com a alteração da 

assistência à saúde mental, o hospital privado referido encerra suas atividades em maio de 

2010. (ROSA, 2008) 

 Em meados de 1990, no Brasil, inicia-se o processo de reestruturação da 

assistência psiquiátrica, a partir da criação de novos serviços que atendam a demanda das 

pessoas com sofrimento mental. A Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001 “dispões sobre a 

proteção e direitos das pessoas portadoras de transtorno mentais e direciona o modelo 

assistencial em saúde mental” que circunscreve inovações e avanços no que se refere à 

saúde mental. (ROSA; MELO, 2009) 

 Desse modo, em 2002, o Ministério da Saúde lança a Portaria nº 336 que 

regulamenta o funcionamento e define as modalidades dos CAPS como principal estratégia 

reformista, direcionando-o como principal equipamento que substitui os hospitais 

psiquiátricos. Assim, os CAPS são definidos como um serviço de saúde aberto e 

comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um lugar de referência de tratamento 

para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais 

quarós, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de 

cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. (BRASIL, 2004) 

 O referido serviço tem por objetivo atender à população segundo a lógica do 

território, oferecendo cuidados clínicos, de reabilitação psicossocial e sócio familiar, 

incentivando a busca pela autonomia, fortalecendo o exercício de cidadania e inclusão 

social dos usuários e de seus familiares. Oferece também apoio terapêutico de modo 

intensivo (para pessoas com sofrimento psíquico grave que necessitam de com atendimento 

diário e atenção contínua), semi-intensivo (quando há diminuição da desestruturação 

psíquica opta-se por um atendimento intermediário, mas o usuário ainda necessita de 

atenção direta) e não intensivo (atendimento que pode ser domiciliar, pois o usuário não 

demanda de atenção contínua do serviço) (PONTES, 2014). 



 
 
 
 
 

                 

 Pode-se analisar também que o CAPS é alternativa para evitar internações 

psiquiátricas e uma forma de integrar os usuários num ambiente social e cultural concreto, 

em um local aberto, acolhedor, inserido no espaço urbano onde se desenvolve seu cotidiano 

e de seus familiares. Portanto, é entendido pela Reforma Psiquiátrica como um espaço 

democrático que visa o exercício dos direitos civis, salvaguardar a dignidade da pessoa 

humana, a partir da reinserção dos usuários, do acesso ao trabalho, lazer e fortalecimento 

dos laços familiares em seu meio comunitário. 

 Desse modo, os serviços ofertados pelo órgão devem estar articulados com a rede 

de serviços da saúde e outras redes sociais, tendo em vista a complexidade da demanda. 

Portanto, cabe reconhecer que o CAPS sozinho não atende todas as necessidades das 

pessoas com transtorno mental, desse modo outras dispositivos para o atendimento são: os 

hospitais-dia, as residências terapêuticas, os hospitais gerais, as unidades básicas de saúde 

e sua comunidade. 

 Os CAPS devem dispor de espaço próprio, adequado e preparado para atender sua 

demanda específica, devem contar com recursos físicos e humanos para realizar com 

potencialidade suas ações.  Desse modo, segundo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004,p. 

12) deverão contar com os seguintes recursos físicos: “consultórios para atividades 

individuais(consultas, terapias, entrevistas), sala para atividades grupais, espaço de 

convivência, oficinas, refeitório, sanitários e área externa para oficinas e recreação e 

esportes”. O objetivo é que o espaço do prédio tenha aparência de uma casa fugindo do 

modelo estrutural de hospital. 

 Sendo assim, os Centros de Atenção Psicossocial são definidos em modalidades 

de atendimento pelo porte, disposição de acolhimento e usuários. Os serviços diferenciam-

se de acordo com o perfil do usuário que demanda atendimento, dessa forma, segundo o 

Manual do CAPS (BRASIL, 2004) os serviços diferenciam-se enquanto estrutura física, 

profissionais, diversidade das atividades físicas e tamanho de equipamento, como também 

da especificidade da demanda, pois atendem desde a criança e o adolescente a adultos e 

idosos, com usuários de álcool e outras drogas ou para pessoas com transtornos psicóticos 

leves, severos, persistentes ou graves. Sendo assim os diferentes tipos de CAPS são: 

 
CAPS I e CAPS II: são para CAPS para atendimento diário de adultos em 
duapopilação de abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes. 
CAPS III: são CAPS para atendimento diário e noturno de adultos, durante sete dias 
por semana, atendendo a população de referência com transtornos mentais severos 
e persistentes. 
CAPSi: CAPS para infâcia e adolescência, para atendimento diário a crianças e 
adolescentes com transtornos mentais. 
CAPSad: CAPS para usuários de álcool e drogas, para atendimento diário à 
população com transtorno mental decorrentes do uso e dependência de substancias 
psicoativas, como álcool e outras drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de 



 
 
 
 
 

                 

repouso com a finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação. (BRASIL, 
2004, p. 22) 
 

 Vale ressaltar, que ambos diferenciam-se também pelo horário de funcionamento e 

quantidade de profissionais, mas ambos têm a finalidade da reabilitação psicossocial. São 

serviços que dispõem de uma equipe multiprofissional com um grupo de diferentes técnicos 

de nível superior e médio, e cada tipo de CAPS deve obedecer a uma exigência específica 

de quantidade de profissionais. 

 De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde a partir de uma pesquisa feita 

pelo site de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) em 2014 consta no 

Piauí um total de 51 Centros de Atenção Psicossocial, destes 7 localizam-se na capital 

Teresina, onde há 1 o CAPS-ad, 1 CAPS i, 1 CAPS tipo III e os outros 4 são CAPS tipo II. 

 O CAPS II-Leste, foi criado em novembro de 2005, sendo um serviço subordinado à 

Coordenação Regional de Saúde Leste, vinculado a Fundação Municipal de Saúde (FMS) 

do município de Teresina. Inicialmente abrangia dois territótios: leste e sudeste, atualmente 

apenas o leste devido ao crescimento do número de CAPS na capital e no interior. A 

instituição iniciou suas atividades em prédio alugado na rua Lindolfo Monteiro, 541, Bairro de 

Fátima, zona leste de Teresina e localizou-se em três endereços distintos. Atualmente o 

órgão encontra-se endereçado na ruaVisconde da Parnaíba, nº 2435, bairro Horto Florestal, 

zona leste. 

 Atualmente a instituição não possui organograma específico, mas segue 

orientações dos órgãos na qual é subordinada. A administração é formada por 

coordenadora geral e secretaria executiva, onde a primeira desenvolve a administração 

geral dos serviços e viabiliza a articulação da equipe para realização dos serviços, via 

reuniões e planejamento de ações, como também representa a instituição em espaços de 

controle social e media relação com a Coordenadoria Regional e com a FMS. A segunda é 

direcionada a serviço interno do órgão, onde identifica as necessidades e solicita recursos 

para o cumprimento das atividades.  

 Com caráter multiprofissional, a equipe técnica da instituição é composta por 

profissionais de nível médio e superior que desenvolvem ações nos turnos manhã e tarde. 

Portanto, a equipe técnica é formada por profissionais das variadas categorias, sendo: 18 

técnicos de nível superior (04 assistentes sociais, 02 educadores físicos, 04 enfermeiros, 02 

nutricionistas, 02 médicos psiquiatras, 03 psicólogos e 01 terapeuta ocupacional) e 15 

técnicos de nível médio (03 técnicos de enfermagem, 01 artesã, 07 auxiliares 

administrativos e 04 auxiliares de serviços gerais). 

 A equipe técnica é responsável pelo acolhimento dos usuários, organização e 

desenvolvimento dos projetos terapêuticos, de atividades que visem à reabilitação 



 
 
 
 
 

                 

psicossocial e resolução de possíveis problemas que demandem providências imediatas. A 

manutenção de um ambiente terapêutico, tendo em vista um comprometimento com o 

usuário e seus familiares em prol de um tratamento que reconstrua laços sociais, familiares 

e comunitários possibilita a autonomia de forma gradativa dos usuários. 

 São realizados atendimentos individuais, grupos de usuários e familiares, visitas 

domiciliares e institucionais, triagem, oficinas, assembléia (espaço na qual os usuários e 

familiares tem a oportunidade de voz para reclamar e sugerir ações que visem o 

melhoramento do serviço), consultas, entrega de medicamentos e o monitoramento do 

projeto terapêutico singular ( feita pelo técnico de referencia de cada usuário). 

Atualmente, o serviço consta com um total de dois mil quatrocentos e quarenta e 

um (2.441) usuários inscritos, destes quinhentos e vinte (520) são usuários ativos, ou seja, 

frequentam mensalmente a instituição. 

 

3 O SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 

 

 O Serviço Social existe no CAPS II Leste desde a criação do serviço em novembro 

de 2005, iniciou com duas assistentes sociais por exigência da equipe multidisciplinar e pela 

relevância da profissão nas ações desenvolvidas na instituição. 

 A estrutura do local de trabalho do Serviço Social no CAPS Leste II, possui uma 

sala arejada, climatizada, onde são feitos os atendimentos individuais, porém a sala não 

oferece infraestrutura adequada para a realização dos atendimentos, de acordo com o que 

preconiza o a Resolução CFESS 493/2006, que dispões sobre as condições éticas e 

técnicas do exercício profissional do assistente social. 

 O Serviço Social enfrenta muitas dificuldades para a concretização do processo de 

trabalho no CAPS II Leste, se constituem na escassez de recursos físicos, como 

computador específico da categoria. Observa-se ausência de interdisciplinaridade entre as 

equipes, que muitas vezes atuam através de ações paliativas de cunho individual, a 

dificuldade de transporte privativo da instituição para realização de atividades fora do órgão 

e a limitação da integração da família no processo terapêutico do usuário. 

 O objeto de intervenção do Serviço Social é a questão social e suas múltiplas faces, 

que se manifesta através do preconceito, estigma, desemprego, falta de moradia, 

precarização do trabalho, dentre outras expressões presentes na sociedade. Assim, ao 

Serviço Social no CAPS II Leste surgem diversas demandas, que vão além da demanda por 

assistência psiquiátrica, mas também relacionada aos usuários e seus famíliares em suas 

relações sociais, econômicas e culturais. 



 
 
 
 
 

                 

 De acordo com os Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Saúde (CFESS, 2010, p. 34) “o reconhecimento da questão social como objeto de 

intervenção profissional, demanda uma atenção profissional em uma perspectiva 

totalizante”. Assim, a profissão é considerada como uma categoria sinequa non para a 

reabilitação psicossocial tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos usuários, 

possibilitando condições que amenizem os prejuízos dos transtornos, tanto no âmbito 

biológico quanto psicológico e social. 

 De acordo com uma pesquisa realizada pelas estagiárias de Serviço Social da 

Faculdade Santo Agostinho, feita através da consulta ao documento do Livro de Registro de 

Atividades da categoria na instituição, no período do ano de 2013 ao primeiro semestre de 

2014 constatou-se que as principais demandas atendidas pelas profissionais são: solicitação 

da 1ª e 2ª via do passe livre municipal, passe livreinterestadual, orientação e 

encaminhamento sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), orientação sobre a 

rede de serviços, esclarecimentos sobre o auxílio-doença e sobre o Programa Minha Casa 

Minha Vida, atendimento domiciliar, conflitos familiares e entre usuários no serviço. 

 Vale ressaltar que o Livro de Registro, usado como fonte de pesquisa, é um 

instrumental das Assistentes Sociais no que se refere ao registro das atividades 

desenvolvidas pelas profissionais, uma vez que através dele pode-se visualizar a história e o 

cotidiano do fazer profissional a partir dele. Assim, conforme o Gráfico1, a seguir: 

 

Gráfico 1- Principais demandas sociais atendidas pelas assistentes sociais no CAPS II – leste 
documentadas no livro de registro do Serviço Social –Ano de 2013 e primeiro semestre de 2014. 

 

FONTE: Livro de registro das atividades diárias do serviço social do CAPS II Leste – Teresina, Piauí 

 
 É no cotidiano profissional que as assistentes sociais executam suas intervenções a 

fim de atender as demandas. Dessa forma é necessário que haja um planejamento das 

ações, em consonância com as dimensões teórico-metodológica, ético-politica e técnico-
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operativa. No CAPS II Leste o Serviço Social está envolvido nos diversos serviços prestados 

pela instituição: triagem ou acolhimento inicial, grupos e orientações sociais aos usuários e a 

familiares e/ou cuidadores, visitas domiciliares e institucionais, articulação intersetorial com 

a Rede de Atenção Psicossocial e Socioassistencial.  

 A orientação social ocorre por meio de atendimento individual ao usuário e ao 

familiar/cuidador, se faz através de uma escuta qualificada, onde os mesmos procuram o 

serviço social espontaneamente ou por encaminhamento a fim de manifestar sua demanda. 

Dependendo da demanda, a intervenção pode se resultar em uma 

orientação/explicação/esclarecimento, solicitação de visita domiciliar ou institucional ou em 

um encaminhamento formal, conduzindo o usuário ou familiar ao dispositivo que solucionará 

seu problema (demanda). É nesse momento que ocorre a articulação intersetorial em rede. 

O encaminhamento deve ser preenchido em formulário, especificando os dados dos 

usuários, o local que estar-se encaminhando e o motivo do encaminhamento. 

 Para realização das ações referentes a esses serviços são necessários alguns 

instrumentos técnico-operativos como: relatório social, parecer social, questionário sócio- 

econômico, entrevista de escuta qualificada, prontuário dos usuários, Movimento Diário 

Ambulatorial (MDA), encaminhamento formal e livro de registro diário das atividades. 

 Outro instrumento importante é o Livro de Registro Diário de Atividades, no qual 

são registradas todas as ações realizadas, assim como os objetivos, metodologias, 

demanda, providências, participantes e quem está envolvido. Esse instrumento é importante 

para dá continuidade às ações, detalhar informações específicas do serviço social, podendo 

ser utilizado para pesquisa. Vale lembrar, que este documento tem a importância de expor o 

cotidiano profissional e identificar o histórico das ações dos assistentes sociais na 

instituição. 

 Outra ação que faz parte do cotidiano profissional das assistentes sociais do CAPS 

II Leste são os instrumentos de avaliação da prática, ocorrendo por meio do preenchimento 

do consolidado mensal (Mapa de Produção), onde as profissionais sistematizam todas as 

ações realizadas referentes a cada mês, especificando o dia e no caso dos grupos o número 

de usuários que participaram, descriminando no mapa. O consolidado deve ser entregue a 

gestão como forma de controle das ações das profissionais. 

  Além do Mapa de produção Consolidado Mensal, as profissionais devem 

sistematizar os dados dos usuários aos quais são técnicas de referência, e também entregar 

a gestão como forma de controle da frequência e atualização dos dados dos mesmos. Na 

averiguação dos dias em que o usuário frequentou o serviço no determinado mês, a 

profissional pode identificar ausências, e estas geram busca ativa, que pode ser realizada 

por telefone ou visita domiciliar. 



 
 
 
 
 

                 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A realização do presente artigo teve como proposta analisar o trabalho do assistente 

social na saúde mental, mais precisamente no CAPS II Leste, destacando os desafios e 

limitações enfrentados pelo profissional na execução das suas atividades na instituição, na 

perspectiva do Código de Ética da profissão, de seu projeto ético político e dentro da 

Reforma Psiquiátrica. 

Nesse sentido, percebe-se que o assistente socialpossui habilidades necessárias 

para atuar na saúde mental, de forma a compreender a realidade do sujeito além do 

aparente, ou seja, visando identificar o contexto das relações sociais e a dimensão do 

sujeito que vivencia o transtorno mental, atuando ainda nas diversas expressões da questão 

social, que se manifestam através da pobreza, exclusão social, violência, dentre outros. 

Assim, esse profissional ocupa função relevante e diferenciada na equipe multidisciplinar, 

sendo capaz de responder as necessidades sociais das pessoas com transtorno mental que 

se traduzem através das inúmeras demandas.  

Pode-se constatar que o Serviço Social no CAPS II Leste realiza um trabalho 

indispensável, pois é um profissional capaz de decifrar a realidade na perspectiva de 

efetivação dos direitos, a partir das demandas emergentes no cotidiano, mesmo diante das 

limitações executa suas ações de forma democrática na garantia dos direitos sociais das 

pessoas com transtorno mental. 
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